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Liga Bibliotecarilor din Republica  Moldo-
va „Alexe Rău”, organizează, tradiţional, de 
Ziua Mondială a Cărţii şi a Drepturilor de Au-
tor şi Ziua Bibliotecarului, Gala Laureaţilor 
Premiilor Naţionale GALEX – manifestare de 
importanță națională în lumea bibliotecară, 
având drept obiectiv promovarea şi stimu-
larea activităţii bibliotecarilor şi a persoane-
lor fizice sau juridice, care, prin acțiunile lor, 
susțin dezvoltarea bibliotecii ca structură 
infodocumentară de importanţă strategică, fi-
ind cel mai important serviciu civil de stocare 
şi difuzare a informaţiei dintr-o comunitate și 
în numele comunității. 

În scopul încurajării, cointeresării societății 
și a cetățenilor în asumarea acestui rol impor-
tant de susținere a activității bibliotecilor, 
Biblioteca Națională a Republicii Moldova, în 
colaborare cu Liga bibliotecarilor din Repub-
lica Moldova „Alexe Rău”, prin organizarea 
anuală a acestui eveniment, se află în ipostaza 
unui observator național în domeniul cărții, 
bibliotecii și lecturii.

Gala Laureaților Premiilor Naționale 
GALEX, a devenit o tradiție, dar ca orice 
tradiție e ceva care se consolidează, ceva care 
se transformă, an de an, rămânând totuși 
fidelă valorilor eterne. Și asta pentru că lucru-
rile pe care le facem bine, frumos și eficient, 

merită a fi apreciate, scoase la lumină, astfel, 
încât să avem micile noastre  bucurii care să 
ne susțină în fața dificultăților de care este 
atât de plină lumea contemporană.  

Astfel, Gala Laureaților Premiilor Națio-
nale GALEX vine să încununeze o activitate 
în care ne investim, an de an, talentul, vocația, 
sufletul, reușind să producem servicii ce se 
află în slujba comunității, având ca principală 
sarcină oferirea de servicii moderne și profe-
sioniste utilizatorilor. 

Denumirea premiului GALEX este 
compusă din primele litere ale numelor di-
rectorilor Bibliotecii Naţionale –  „GALEX”:  
Gavriil Bilevici (primul bibliotecar și director  
al Bibliotecii Guberniale din anii 1832-1835) și 
Alexe Rău (care a fost în fruntea BNRM din 
1992-2015).

Premiul GALEX a fost instituit în 2010 de 
Liga Bibliotecarilor din Republica Moldova şi 
Biblioteca Naţională. Distincţia reprezintă un 
cub de cleştar luminescent.

Formele geometrice sunt considerate, încă 
din cele mai vechi timpuri, simboluri care re-
duc la esență adevărurile cele mai complexe, 
iar prin forma lor condensează tendințele ce 
ar putea renaște întregul adevăr, la fel precum 
subconștientul rezumă în simboluri ideile sau 
gândurile recepționate ‒ figurile geometrice 

GALEX –
o nouă viziune asupra relațiilor bibliotecii cu societatea
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sunt o schiță a realității. 
În acest context, premiul GALEX, având 

forma unui cub, simbolizează împlinire în 
timp și în spațiu, perfecţiunea umană şi 
perfecţiunea în devenire. Iar Nichita Stănescu 
a îmbogățit-o cu noi sensuri relative la 
perfecțiune. După cum a menționat Alexe 
Rău, „…perfecțiunea supremă, divină este 
reprezentată prin sferă. Ea este neschimbată. 
Perfecțiunea vie, mișcătoare, căutătoare își are 
întruchiparea în cub, simbol al devenirii reale, 
dar și virtuale. Premiile GALEX semnfică mo-
dernitatea, calitatea și prosperitatea în dome-
niul nostru”.

Cubul, fiind logoul Bibliotecii Naționale 
din anul 1992, are inscripțiile „Liga bibliote-
carilor din Republica Moldova „Alexe Rău” 
și Premiul GALEX, având în centru un cub 
mai mic cu logotipul  BNRM pe toate laturile. 
Cubul este aşezat pe un suport-postament, 
producător de lumină, care învăluie cubul 
GALEX într-un joc cromatic. 

Laureaților Premiilor Naționale GALEX li 
se înmânează și câte un Testimoniu, cu sigili-
ile Ligii Bibliotecarilor din Republica Moldo-
va „Alexe Rău” și Biblioteca Națională.

Premiile Naționale GALEX sunt decernate 
anual în următoarele nominalizări: Cel mai 
bun om public susţinător al bibliotecilor, Cel 
mai bun fondator de bibliotecă, Cel mai bun 
scriitor promotor al cărţii şi lecturii, Cel mai 
bun editor susţinător al bibliotecilor, Cel mai 
generos mecena al bibliotecilor, Cel mai bun 
promotor şi susţinător al bibliotecilor, cărţii 

şi lecturii în mass-media, Cel mai bun prieten 
filantrop al Bibliotecii Naționale, Cel mai bun 
partener al Bibliotecii Naţionale, Cel mai bun 
susţinător al politicilor şi programelor de val-
orificare a moştenirii culturale, Cel mai bun 
bibliotecar din Biblioteca Naţională, Cel mai 
bun bibliotecar al anului  din bibliotecile pub-
lice, Cel mai bun proiect biblioteconomic, Cea 
mai bună lucrare (publicaţie) în bibliotecon-
omie. Sunt posibile, în funcție de specificul 
fiecărui an, nominalizări speciale.

În fiecare an este realizat, de asemenea, 
topul GALEX al celor mai buni bibliotecari ai 
anului.

Premiile Galex, viziunea Galex, semnifică 
modernitatea, calitatea și prosperitatea în  
domeniul nostru.

       Cubul, fiind logoul Bibliotecii Naționale din anul 1992, are inscripțiile „Liga bibliotecarilor 
din Moldova Alexe Rău” și Premiul GALEX, având în centru un cub mai mic cu logotipul  
BNRM pe toate laturile. Cubul este aşezat pe un suport-postament, producător de lumină, 
care învăluie cubul GALEX într-un joc cromatic multicolor.  
       Laureaților Premiilor Naționale GALEX li se înmânează și câte un Testimoniu, cu 
sigiliile Ligii Bibliotecarilor din Republica Rău” și Biblioteca Națională. 
    Premiile Naționale GALEX sunt decernate anual în următoarele nominalizări: Cel mai bun 
om politic susţinător al bibliotecilor, Cel mai bun fondator de biblioteci, Cel mai bun scriitor 
promotor al cărţii şi lecturii, Cel mai bun editor susţinător al bibliotecilor, Cel mai generos 
mecena al bibliotecilor, Cel mai bun promotor şi susţinător al bibliotecilor, cărţii şi lecturii în 
mass-media, Cel mai bun prieten - filantrop al Bibliotecii Naţionale, Cel mai bun susţinător 
al politicilor şi programelor de valorificare a moştenirii culturale scrise şi imprimate în 
Bibliotecile din Moldova, Cel mai bun bibliotecar din Biblioteca Naţională, Cel mai bun 
bibliotecar al anului  din bibliotecile publice, Cel mai bun proiect biblioteconomic, Cea mai 
bună lucrare (publicaţie) în biblioteconomie. Sunt posibile, în funcție de specificul fiecărui 
an, nominalizări speciale. 
     În fiecare an este realizat, de asemenea, topul GALEX al celor mai buni bibliotecari ai 
anului. 
      
 
 Aliona TOSTOGAN, 
Președintele Ligii Bibliotecarilor din Republica Moldova „Alexe Rău” 
 

 
     Aliona TOSTOGAN,

Președintele Ligii Bibliotecarilor din 
Republica Moldova „Alexe Rău”
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PREMIILE NAŢIONALE GALEX

NOMINALIZĂRI PRINCIPALE:

●  Cel mai bun om public susţinător al bibliotecilor

●  Cel mai bun fondator de bibliotecă

●  Cel mai bun scriitor promotor al cărţii şi lecturii

●  Cel mai bun editor susţinător al bibliotecilor

●  Cel mai generos mecena al bibliotecilor

●  Cel mai bun promotor şi susţinător al bibliotecilor, cărţii şi lecturii în mass-media

●  Cel mai bun prieten filantrop al Bibliotecii Naționale

●  Cel mai bun partener al Bibliotecii Naționale

●  Cel mai bun susţinător al politicilor şi programelor de valorificare a moştenirii 

 culturale 

●  Cel mai bun bibliotecar al anului 2016 din Biblioteca Naţională a Republicii Moldova

●  Cel mai bun bibliotecar al anului 2016 din bibliotecile publice

●  Cel mai bun proiect biblioteconomic

●  Cea mai bună lucrare (publicaţie) în biblioteconomie
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MEMBRII JURIULUI 

●  Dr. H. C. Iurie Colesnic, 
 preşedintele Societăţii Științifice de Bibliofilie și Ex-libris „Paul Mihail” din Moldova
 
●  Aliona Tostogan, 
 președintele Ligii Bibliotecarilor din Republica Moldova „Alexe Rău”, 
 prim director adjunct al BNRM

●  Svetlana Barbei,
             șef secție Dezvoltare instituțională

●  Ecaterina Dmitric,
 secretar al Forumului Managerilor din Sistemul Național de Biblioteci 

●  Veronica Cosovan, 
 membru al Consiliului Ligii Bibliotecarilor din Republica Moldova „Alexe Rău”

●  Diana Silivestru,
 președintele Clubului Tinerilor Bibliotecari

●  Alla Panici, 
 vicepreşedintele Ligii Bibliotecarilor din Republica Moldova „Alexe Rău” 
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PREMIUL NAŢIONAL GALEX pentru

CEL MAI BUN OM PUBLIC SUSŢINĂTOR AL BIBLIOTECILOR

Dafina GERCHEVA, 
coordonator rezident al ONU,
reprezentant permanent în cadrul Programului 
Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD),

pentru contribuția deosebită la îmbogățirea 
colecțiilor Bibliotecii Naționale cu cele mai 
valoroase ediții ale Organizației Națiunilor 
Unite, sprijinirea Agendei 2030 pentru  
lansarea și promovarea Obiectivelor de 
Dezvoltare Durabilă.
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PREMIUL NAŢIONAL GALEX pentru

CEL MAI BUN FONDATOR DE BIBLIOTECĂ

Ion TULBU, 
șeful Direcţiei Cultură şi Turism Hînceşti, 
profesor la Şcoala de Arte din Sărata Galbenă,

pentru contribuția deosebită la reconstrucția 
complexului Manuc Bei, integrarea în acest 
complex istoric a Bibliotecii Publice Raionale 
„Antonie Plămădeală” și susținerea biblio-
tecilor în organizarea Festivalului Național al 
Cărții și Lecturii.
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PREMIUL NAŢIONAL GALEX pentru

CEL MAI BUN SCRIITOR PROMOTOR AL CĂRŢII ŞI LECTURII

Iulian FILIP,
poet, scriitor, dramaturg și folclorist 
român din Republica Moldova,

pentru implicarea și contribuția substanțială 
la organizarea și desfășurarea activităților 
de promovare a cărții naționale și a lecturii 
în BNRM și în alte biblioteci.
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PREMIUL NAŢIONAL GALEX pentru

CEL MAI BUN EDITOR SUSŢINĂTOR AL BIBLIOTECILOR 

Gheorghe PRINI, 
directorul Editurii Știința,

pentru crearea oportunităților de dezvoltare 
a colecțiilor de bibliotecă prin publicarea 
unor colecții de cărți de un conținut deose-
bit și de o ținută aleasă de arta cărții.
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PREMIUL NAŢIONAL GALEX pentru

CEL MAI GENEROS MECENA AL BIBLIOTECILOR

ASOCIAȚIA EUROPEANĂ 
„DIMITRIE CANTEMIR” 
Corina Adriana Dumitrescu, președintele   
Asociației Europene „Dimitrie Cantemir”,

pentru suportul acordat bibliotecilor din 
Moldova prin completarea colecțiilor cu 
ediții ce promovează rezonanțele operei 
marelui enciclopedist român în spațiile cul-
turale europene, precum și unele aspecte 
controversate ale vieții lui Cantemir.
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PREMIUL NAŢIONAL GALEX pentru

CEL MAI BUN PROMOTOR ŞI SUSŢINĂTOR AL BIBLIOTECILOR 
CĂRŢII ŞI LECTURII ÎN MASS-MEDIA

Nicolae ROIBU, 
publicist și prozator, reporter al Agenției 
Informaționale de Stat Moldpres,

pentru susținerea informațională a acti-
vității Bibliotecii Naționale a Republicii 
Moldova și promovarea, reflectarea imagi-
nii cărții și lecturii în societate.

CEL MAI  BUN PROMOTOR ȘI SUSȚINĂTOR AL BIBLIOTECILOR, 
CĂRȚII ȘI LECTURII ÎN MASS-MEDIA 

 
Nicolae ROIBU,  
reporter, 

 

 

pentru susținerea informațională a activității Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova și 
promovarea, reflectarea imaginii cărții și lecturii în societate. 
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PREMIUL NAŢIONAL GALEX pentru

CEL MAI BUN PRIETEN FILANTROP AL BIBLIOTECII NAȚIONALE

Lolita CORNELIUS, 
doctor în filologie, Universitatea „Babeş-
Bolyai”, Cluj-Napoca, România, departamentul  
„Biblioteci, Arhive şi Stare Civilă”, Consiliul 
comitatului Kent, Marea Britanie,

pentru suportul substanțial acordat Bib-
liotecii Naționale și altor biblioteci prin 
completarea colecțiilor cu alese cărți din 
biblioteca lingvistului, fonetistului și dia-
lectologului Vladimir Zagaevschi, doctor, 
conferențiar universitar.
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PREMIUL NAŢIONAL GALEX pentru

CEL MAI BUN PARTENER AL BIBLIOTECII NAȚIONALE

Igor COJOCARU,
directorul Institutului de Dezvoltare a 
Societății Informaționale,
 

pentru susținerea și promovarea activă a ideilor 
de tehnologizare a serviciilor de bibliotecă.

 CEL MAI  BUN PARTENER AL BIBLIOTECII NAȚIONALE 
 
Igor COJOCARU, 
director, Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale, 
 

 
 
pentru susținerea și promovarea activă a ideilor de tehnologizare a serviciilor de bibliotecă. 
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PREMIUL NAŢIONAL GALEX pentru

CEL MAI  BUN SUSȚINĂTOR AL POLITICILOR ȘI PROGRAMELOR DE 
VALORIFICARE A MOȘTENIRII CULTURALE

Tudor ZBÂRNEA, 
pictor, director general al Muzeului Național de 
Artă al Moldovei, membru al Uniunii Artiștilor 
Plastici din Republica Moldova, membru al 
Uniunii Artiștilor Plastici din România, membru al 
AIAP (UNESCO), membru-fondator al Gru-
pului „ZECE”,

pentru suportul substanțial acordat Bib-
liotecii Naționale în susținerea proiectelor 
de valorificare și promovare a operelor 
artiștilor plastici.

 CEL MAI  BUN SUSȚINĂTOR AL POLITICILOR ȘI PROGRAMELOR DE 
VALORIFICARE A MOȘTENIRII CULTURALE 
 
TUDOR ZBÂRNEA, 
pictor, director general al Muzeului Național de Artă al Moldovei, 
membru al Uniunii Artiștilor Plastici din Republica Moldova,  
membru al Uniunii Artiștilor Plastici din România, 
membru al AIAP (UNESCO). Membru-fondator al Grupului „ZECE”, 
 
 
 

 
 

pentru suportul substanțial acordat Bibliotecii Naționale în susținerea proiectelor de 
valorificare și promovare a operelor artiștilor plastici. 
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PREMIUL NAŢIONAL GALEX pentru

CEL MAI  BUN BIBLIOTECAR AL ANULUI 2016 DIN BIBLIOTECA 
NAȚIONALĂ A REPUBLICII MOLDOVA

Valentina POPA,
șef Centru de statistică, BNRM,

pentru implementarea, modernizarea și 
transferul în format on-line a procesului 
tehnologic de colectare/raportare a datelor 
statistice privind activitatea bibliotecilor 
publice, precum și  utilizarea datelor statis-
tice în evaluarea activității bibliotecare, 
demersul managerial, dezvoltarea și pro-
movarea bibliotecii.
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PREMIUL NAŢIONAL GALEX pentru

CEL MAI  BUN BIBLIOTECAR AL ANULUI 2016 DIN BIBLIOTECILE 
PUBLICE

Galina DAVÎDIC,
director, Biblioteca Publică Raională   
„Mihai  Eminescu”, or. Rezina,

pentru prestanța deosebită în realizarea 
programelor și proiectelor de modernizare 
a activității bibliotecilor din raion și de cul-
turalizare a utilizatorilor, pentru activitate 
prodigioasă în promovarea cărții și lecturii 
în comunitate și fidelitate față de profesia de 
bibliotecar.
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PREMIUL NAŢIONAL GALEX pentru

CEL MAI BUN PROIECT BIBLIOTECONOMIC

„ARHIVA DE VOCI”,
Echipa de proiect: Mariana COCIERU și Pavel 
POPA, specialiști principali, 
Serviciul Audiovideoteca, BNRM,

pentru contribuția semnificativă în pro-
movarea celor mai remarcabile personalități 
din domeniul culturii, a informatorilor de 
folclor din Republica Moldova, care cunosc 
adevăratele valori ale patrimoniului cul-
tural imaterial național, pentru a fi redesco-
perite și promovate în întregime. 

 CEL MAI  BUN PROIECT BIBLIOTECONOMIC 
 

„ARHIVA DE VOCI”, 
Echipa de proiect: Mariana COCIERU și Pavel POPA,  
specialiști principali, Serviciul Audiovideoteca, BNRM 
 

 

 

pentru contribuția semnificativă în promovarea celor mai remarcabile personalități din 
domeniul culturii, a informatorilor de folclor din Republica Moldova, care cunosc adevăratele 
valori al patrimoniului cultural imaterial național pentru a fi redescoperite și promovate în 
întregime.  
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PREMIUL NAŢIONAL GALEX pentru

CEA MAI BUNĂ LUCRARE (PUBLICAȚIE) ÎN  BIBLIOTECONOMIE

Mihail Petric. Biobibliografie.
Proiectul Editorial „Moldavica”, director gene-
ral: Elena Pintilei, alcătuitor: Victoria Stanche-
vici. Biblioteca Națională a Republicii Moldova, 
Chișinău, 2016,

pentru nivelul înalt în cercetarea biblio-
grafică, valorificarea și punerea în valoare a 
operei artistului plastic Mihail Petric.
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TOPUL GALEX
10 CEI MAI BUNI BIBLIOTECARI AI ANULUI 2016

Valentina POPA, 
șef Centru de Statistică     

Victoria STANCHEVICI, 
specialist principal, serviciul Colecția de Arte și Hărți  

Tatiana GHEICEANU,
șef serviciu Lectura publică      

Elena BOBOC, 
specialist principal, serviciul Catalogare și Indexare     

Elena STRATAN,  
specialist principal, serviciul Literaturile lumii            

Tatiana KULINSKAIA, 
specialist principal, serviciul Carte veche și rară

Liudmila BRÎNZA, 
șef serviciu Acces general        

Violeta IONEL,  
specialist principal, serviciul Asistență informațională              

Ilona CIUTAC, 
bibliotecar, serviciul Publicații seriale                 

Natalia CHETREANU, 
șef serviciu interimar Dezvoltare și evidența colecțiilor
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